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خويش خوری سيما سمر

مال سيما سمر
سيما سمر رئيس "کميسيون مستقل حقوق بشر" دولت مستعمراتی کابل تمام خويش و قوم خود را به دورش جمع کرده و
به ھر يک معاش گزاف تعيين کرده است .از زمان اشغال افغانستان توسط امريکا و ناتو ،سيما در خدمت امپرياليسم
درآمد و تا اکنون ھم در خدمت آنھا قرار دارد .می گويند که سيا سمر زمانی دست چپی بود ،الکن بعد ازاين که
امپرياليسم بر افغانستان حاکم شد ،سيما سمر مانند يک عدۀ ديگری از چپی ھای کاسه ليس خود را در خدمت استعمار
قرار داد و به تمام گفتار ھا و وعده ای گذشتۀ شان پشت پا زد .سيما سمر حال از ثروتمندان افغانستان شده است.
گزارش ھا حاکيست که سيما سمر رئيس "کميسيون مستقل حقوق بشر" دولت مستعمراتی کابل رياست "کميسيون حقوق
بشر" را از خويش و قوم خود پر کرده است .گفته می شود که  ٨٢در صد کارکنان اين کميسيون از خويش و قوم
جاغوری سيما سمر می باشند که به سويۀ افغانستان بھترين معاش می گيرند .دراين سازمان يک تاجک ،يک ازبک و
دو پشتون نصب شده است ،بقيه ھمه از جاغوری اند" .کميسيون حقوق بشر" که پيشوند "مستقل" را مقابل نام خود
گذاشته است ،به ھيچ وجه مستقل نيست .سيما سمر ھمه ھدايات خود از امريکائی ھا می گيرد .شخص سيما سمر در
خدمت امريکاست که چندين بار ھم به اين کشور رفته است .دست آورد اين سازمان تا کنون صفر بوده و تا حال
نتوانسته است که حتا يک نفر جنايتکار را به جرم تخلف حقوق بشر به محاکمه بکشاند ،دليلش ھم حمايت امريکا از
جنايتکاران است" .کميسيون مستقل حقوق بشر" دولت مستعمراتی کابل مانند "شورای عالی صلح" برای وقت گذارنی
و پول خوری تأسيس شده که خويش خوری سيما سمر ھم جزء آنست .اين کميسيون مطلقا ً زير نظر دستگاه استخباراتی
امريکا فعاليت می کند.
سيما سمر آدم ضد ملی و ضد مردمی است ،مھم نيست که زن است يا مرد و يا ھم جنس باز.
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